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  به كمك روش المان محدود توسعه يافته ) FGMs(مطالعه رشد ترك در مواد تابعي 

   3، محمد باقر نظري2محمود شريعتي ،1زاده رخيمسعود مهدي
  شاهرود، بلوار دانشگاه –دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده مهندسي مكانيك

  
 

  چكيده 
به دليل خصوصيات منحصر به فرد و ) FGMs(هاي اخير مواد تابعي در سال

  قابل كنترل، كاربرد وسيعي در صنايع مختلف از جمله صنايع هوافضا 
در اين مواد معموال از يك سراميك صنعتي براي افزايش مقاومت . انديافته

در برابر بارگذاري حرارتي و يك فلز سبك براي تامين خصوصيات مكانيكي 
به عنوان مثال به كارگيري اين . شوديمثل چقرمگي و صلبيت استفاده م

هاي تواند كاهش تنشمواد براي ساخت بدنه هواپيماهاي فوق سريع مي
با توجه به . حرارتي و افزايش مقاومت در برابر گرما را در پي داشته باشد

آغاز ترك و گسترش آن  تابعيشرايط كاري، مكانيزم خرابي حاكم بر مواد 
ها در مواد تابعي براي پيشبيني شكست و بنابراين مطالعه رفتار ترك. است

اي لبه هايدر اين مقاله رفتار رشد ترك. پيشگيري از آن كامال ضروري است
با زواياي مختلف در دو حالت بارگذاري مد اول و مد تركيبي در مواد تابعي 

رسي قرار گرفته و با رفتار رشد ترك در با تغييرات خواص نمايي مورد بر
بارگذاري به صورت شبه استاتيكي اعمال . مواد همگن مقايسه شده است

همچنين ضرايب شدت تنش نيز با استفاده از روش انتگرال . شده است
بررسي شده و تغييرات آنها برهمكنش در طي فرآيند رشد ترك محاسبه و 

ك از روش المان محدود توسعه گسترش ترفرآيند سازي براي مدل. ستا
نوشته و  MATLABيافته استفاده شده و برنامه آن با استفاده از نرم افزار 

براي اطمينان از صحت و دقت نتايج حاصله، ضرايب شدت . اجرا شده است
تنش به دست آمده در چندين حالت با نتايج ارائه شده در مقاالت معتبر 

  .نتايج ارائه شده در اين مقاله است اند كه مويد دقت بااليمقايسه شده
روش المان محدود توسعه  -  مواد تابعي -  رشد ترك :واژه هاي كليدي

  . يافته
  

  مقدمه 
هاي دما باال و ها هستند كه در محيطمواد تابعي گونه جديدي از كامپوزيت

اين مواد . شوندهايي با تغييرات زياد و ناگهاني دما استفاده ميمحيط
ها، بدنه هاي توربينزيادي دارند از جمله براي ساخت پره كاربردهاي

- هاي ضد حرارت، پيلهاي هوافضا، ابزارهاي برش، پوششهواپيماها و سازه

  . هاي سوختي حالت جامد و كاربردهاي ديگر
تابعي نسبت به مواد چند هاي تيز در مواد عدم حضور فصل مشترك

و در نتيجه مقاومت در برابر  عدم تناسب خواص مواد را كاهش دادهاليه، 
با . دهداليه اليه شدن فصل مشترك و گسترش ترك خستگي را بهبود مي

به طور كلي ناهمگن است و  تابعياين وجود ساختمان ميكروسكوپي مواد 
  . ]1[آغاز ترك و گسترش آن است  تابعينوع خرابي حاكم بر مواد 

هاي تحليلي و محاسباتي مختلفي براي بررسي اثر تاكنون فرضيه
گراديان ماده بر روي توزيع تنش در نوك ترك و رشد ترك به كار گرفته 

با استفاده از روش المان محدود رشد  ]2[تيلبروك و همكاران . شده است
هاي اوليه در اين تحقيق جهت ترك. ترك در مواد تابعي را مطالعه كردند

همچنين . ات خواص ماده در نظر گرفته شده بودعمود بر جهت تغيير
هاي ساخته شده از رشد ترك خستگي در نمونه ]3[تيلبروك و همكاران 

را مطالعه ) اپاكسي- آلومينا(هاي متشكل از مواد تابعي مواد همگن و نمونه
  .كردند

 Iاي كه روي شكست مواد تابعي در مد بر خالف مطالعات گسترده
قات كمي در مورد شكست مواد تابعي در مد تركيبي انجام شده است، تحقي

مسئله  FRANC2Dبا استفاده از نرم افزار  ]4[كيم . صورت گرفته است
مسير  ]5[كيم و پائولينو . رشد ترك در مواد تابعي را مورد مطالعه قرار داد

) FEM(گسترش ترك در مواد تابعي را با استفاده از روش المان محدود 
اي يك ترك با جهت نيز مسئله صفحه ]6[دالبو و گوژ . شبيه سازي كردند

دلخواه در يك ماده تابعي را با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته 
بررسي و يك روش انتگرال انرژي برهمكنش جديد براي محاسبه ضرايب 

 ]7[بونو و المبروس - آبانتو .شدت تنش مد تركيبي در نوك ترك ارائه دادند
ربي رفتار شكست مواد تابعي تحت شرايط بارگذاري مد تركيبي را به طور تج

را نيز به دست  KIIو  KIهمچنين ضرايب شدت تنش . مطالعه كردند
ميدان جابجايي و تنش اطراف نوك يك ترك در حال رشد  ]8[لي . آوردند

با سرعت ثابت در امتداد گراديان خواص در مواد تابعي تحت بارگذاري مد 
يك مطالعه آزمايشگاهي بر نيز  ]9[جين و همكاران . طالعه كردتركيبي را م

فلز تحت بارگذاري مد تركيبي انجام -روي مواد تابعي از جنس سراميك
دادند و تاثير گراديان مدول االستيك و چقرمگي شكست بر روي آغاز و رشد 

ها هنوز يك توصيف شفاف براي عليرغم اين تالش. ترك را بررسي نمودند
  . پديده شكست در مواد تابعي وجود ندارد

در صفحات متشكل از  هاي زاويه داردر اين مقاله رفتار رشد ترك
مواد تابعي با تغييرات خواص نمايي در حالت بارگذاري مد اول و مد تركيبي 

ضرايب شدت تنش نيز  .به طور كامل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
با استفاده از روش انتگرال برهمكنش در طي فرآيند رشد ترك محاسبه و 

براي حل مسئله از روش عددي . تغييرات آنها مورد ارزيابي قرار گرفته است
هاي ايزوپارامتريك تعميم يافته و المان محدود توسعه يافته به كمك المان

  .هره گرفته شده استب MATLABمحيط برنامه نويسي نرم افزار 
  

   معادالت حاكم
در غياب . در اين تحقيق مسئله در حالت شبه استاتيكي تحليل شده است

  :]10[حاكم بر مسئله عبارت است از  نيروهاي جسمي، معادله

)1(  .  dΩ
Ω

.  dΓ 

 Ωروي ناحيه  هاي تنش و كرنشبه ترتيب ماتريس و  در اين رابطه 
براي . بردار جابجايي است و  Γبردار نيروهاي خارجي روي مرز   .هستند

براي . حل اين معادله از روش المان محدود توسعه يافته استفاده شده است
هاي مدرج ايزوپارامتريك استفاده المان بندي ناحيه مورد نظر نيز از المان

در . اشندبگره مي 4و داراي  مربعي شكل بودهها اين المان. ]11[شده است 
ها، هندسه و يابي جابجاييها از توابع شكل يكسان براي دروناين المان

بندي بندي الماني، فرمولاين نوع فرمول .شودپارامترهاي ماده استفاده مي
  ) 1(مطابق شكل . الماني ايزوپارامتريك تعميم يافته ناميده شده است

جهي در دستگاه مختصات هاي ايزوپارامتريك مربعي، يك المان چهار والمان
  )نويسنده مخاطب(، 09153082813دانشجوي دكتري مكانيك، همراه  -1

Email: masoud_mahdizadeh@yahoo.com 
  استاد دانشگاه صنعتي شاهرود -2
  استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود -3



٢ 

  نگاشت  )η×ξ(در دستگاه محلي  2×2را به يك مربع  ) ,(سراسري 
   :آيددست ميه نقاط از روابط زير ب و  مختصات . كنندمي

)2(  ,     

  .است  تابع شكل مربوط به نقطه   در اين رابطه 
)3(  ,

1
4

1 1     
  :]11[شود يابي براي خواص به كمك روابط زير انجام ميدرون

)4(  , ,  

چگالي ماده در هر  نسبت پواسون و  مدول يانگ،  كه در اين روابط 
  .نقطه است

ه محدود توسعه يافته بهاي جابجايي در روش المان تقريب ميدان
  . آيداي به دست ميو از روي مقادير گره) 5(رابطه  كمك

)5(  

 

H H  

Ψ Ψ  

ها درجات آزادي المان   ها توابع شكل هستند، كه در اين رابطه 
 باشند و مي درجات آزادي اضافي در گره  و  محدود و 

و  SCها در اطراف نوك ترك با هاي المانمجموعه گره. است موقعيت گره 
شوند يا به عبارتي هايي كه توسط ترك بريده ميهاي المانمجموعه گره
توانند مي SCها در ها و گرهمجموعه المان .اندمشخص شده SHناپيوستگي با 

كند اما با توجه به معموال يك المان كفايت مي. توسط كاربر انتخاب شوند
دست آورد، در ه تري را بتوان حل دقيقاينكه با استفاده از چندين المان مي

سازي المان در اطراف نوك ترك غني 9هاي گره) 2(اينجا مطابق شكل 
. اندشدههاي كوچك مشخص با مربع) 2(ها در شكل كه اين گره اندهشد
هاي غني شده نوك و غني شده به ترتيب به عنوان گره SHو  SCها در گره

 SHهاي گره. شوندهاي غني شده شناخته ميگام و مجموعا به عنوان گره
خروجي برنامه  )2(شكل . اندهاي كوچك مشخص شدهبا دايره) 2(درشكل 

تابع پله ) 5(در رابطه  ( )H .است MATLABنوشته شده در نرم افزار 
  .است) 6(هويسايد ارائه شده توسط رابطه 

)6(  1,      0
0,      0 

يك مجموعه از توابع غني سازي هستند كه رفتار  Ψ) 5(در رابطه 
اين توابع بر حسب مختصات محلي . زنندنزديك نوك ترك را تقريب مي

  :عبارتند از)  و  ( نوك ترك

)7(  
Ψ , √ sin

2
, √ cos

2
, 

√ sin sin
2

, √ sin
2

 
  :توان به صورت زير بازنويسي كردرا مي) 5(رابطه 

)8(  

 

H H  

√ sin
2

sin
2

 

√ cos
2

cos
2

 

√ sin sin
2

sin sin
2

 

√ sin cos
2

sin cos
2

 
معادله حاكم به صورت زير  ،)1(در معادله ) 8(با قرار دادن رابطه 

  :شودگسسته سازي مي
)9( 

  درجات آزادي  بردار ، ))10(رابطه (ماتريس سفتي  در اين رابطه 
  .بردار نيروهاي خارجي است اي و گره

)10(  T

V
dV T det j dξdη 

ماتريس مشتقات توابع شكل است كه  ضخامت صفحه و  در اين رابطه 
ماتريس خواص  كند و مرتبط مي) (اي ها را به درجات آزادي گرهكرنش

  . كندها مرتبط ميها را به كرنشاست كه تنش

)11(  
ε
ε

γ
 

)12(  1
det j

j j 0 0
0 0 j j
j j j j

,

,

,

,

 

)13(  

j ,   , j ,  

j ,   , j ,  

)14(  
σ
σ
τ

 

  :اي عبارت است ازبراي حالت تنش صفحه ماتريس كه 

)15(  
1

1 0
1 0

0 0
1

2

 

روي يك ناحيه از قانون مربع سازي گوس استفاده  براي محاسبه 
  :شودبه صورت زير نوشته مي با استفاده از اين قانون . ه استشد

)16(  T det j  

Tدر اين رابطه  det j همچنين . شوددر نقاط گوسي محاسبه مي
تعداد نقاط گوسي در  ، )16(در رابطه . باشندها ضرايب وزني مي 

در برنامه نوشته شده امكان استفاده از حداكثر . حالت يك بعدي است
گيري دو نقطه گوسي در يك المان براي انتگرال)   ×(  21×21

در المان مربعي  10نقاط گوسي براي حالت . بعدي فراهم شده است
  .نشان داده شده است) 3(و مثلثي در شكل 

هايي كه توسط ترك قطع براي محاسبه انتگرال عددي روي المان
تري تقسيم به مربعات كوچك) الف- 4(ها مطابق شكل شوند، اين المانمي
به چند مثلث تقسيم شده ) ب- 4(مطابق شكل  المان نوك ترك نيز. اندشده

  .است تا اثر تكيني نوك ترك در عبارت زير انتگرال حذف شود
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  هندسه، شرايط مرزي، نحوه بارگذاري و خواص ماده

 m01/0 = tو ضخامت  m2/0 = W عرض ،m1/0 = L يك صفحه با طول
در درجه  θ= 0، 15، 30با زواياي  m02/0 = a با يك ترك اوليه به طول

اين صفحه تحت هر دو ). 5مطابق شكل (ميانه لبه صفحه را در نظر بگيريد 
تنش حالت در ) ب-5شكل (و تركيبي ) الف- 5شكل (كششي نوع بارگذاري 

استفاده شده براي گسسته شبكه . اي مورد تحليل قرار گرفته استصفحه
در  نسبت پواسون ثابت. باشدالمان مي 41×81متشكل از  سازي صفحات

و مدول االستيسيته صفحه در جهت )   ν=25/0( نظر گرفته شده است 
كند و تغييرات آن از رابطه تغيير مي E2تا  E1عرضي به صورت نمايي از 

  .]6[كند پيروي مي) 17(
)17( E ,  E /E /W 

انتخاب و نيز سه مقدار مختلف براي نسبت  GPa50برابر با  Eمقدار 
E /E 1، 2، 5. (در نظر گرفته شده است  =E /E  .(  
  

  تعيين مسير رشد ترك
با استفاده از معيار ماكزيمم  Cكند جهتي كه ترك در امتداد آن رشد مي

 KIIو  KIاين زاويه به ضرايب شدت تنش . آيدبه دست مي تنش محيطي
  :]12[ شودبستگي دارد و از رابطه زير محاسبه مي

)18(  2arctan
1
4

8      

مد اول و دوم هستند رايب شدت تنش به ترتيب ض KIIو  KIدر اين رابطه 
  ) M-integral(روش انتگرال برهمكنش  كه در اين مقاله به كمك

  .اندمحاسبه شده ]14و  13[
در  در اين مقاله فرض شده است كه ضريب شدت تنش بحراني 

در طي فرآيند رشد ترك همواره كمتر از ضريب شدت تنش نوك ترك 
مقدار رشد ترك در هر مرحله  .كنداست و ترك همواره رشد مي معادل 

به ميزان دو برابر طول يك المان در نظر گرفته ) طول ترك است ) (∆(
با فرض استفاده شده در برنامه الگوريتم تعيين مسير رشد ترك . شده است

  :شودبه صورت زير ارائه ميعدم توقف رشد ترك 
  .را تعريف كنيد  0شمارنده ابتدا  -1
   . KIIو  KIمحاسبه مقادير ضرايب شدت تنش و  1 -2
تعيين مختصات و ) 18(با استفاده از رابطه  محاسبه زاويه رشد ترك  -3

   ).19(با استفاده از رابطه  جديد نوك ترك
)19(  ∆   , sin    
  .اجراي دوبار برنامه و حل مسئله با هندسه جديد ترك -4
كوچكتر از تعداد دفعات تعيين شده براي گسترش ترك است،  اگر  -5

  .در غير اين صورت خروج 2برگشت به مرحله 
  

  اعتبار سنجي نتايج بدست آمده
متشكل از ) الف- 5(راي اين منظور ابتدا يك صفحه تركدار مطابق شكل ب

تحت بار  200يك ماده همگن و ايزوتروپ با مدول االستيك 
σ مورد تحليل قرار گرفت و نتايج حاصل با مقادير به دست  100

  .مقايسه شده است) 1(در جدول  ]10[)) 20(رابطه (آمده از حل تحليلي 

)20(  
1.12 0.23 10.56 21.74

30.42 √  

  
 نتايج تحليليبه دست آمده با  KIضريب شدت تنش مقايسه  - 1جدول 

 a )m(  02/0 03/0  04/0 06/0طول ترك 

KIN 029/4  121/2 671/1 378/1  بدست آمده 

KIN  031/4  105/2  661/1  371/1 تحليليعددي 

  درصد06/0  درصد 75/0  درصد 59/0  درصد 5/0 در صد اختالف
  

شود كه اختالف نتايج عددي و تحليلي ارائه شده در مشاهده مي
باالي حل عددي انجام درصد است كه بيانگر دقت  75/0كمتر از ) 1(جدول 

  .باشدشده در اين مقاله مي
 با ابعاد) الف- 5(مطابق شكل از جنس ماده تابعي يك صفحه در ادامه 

m2/0 = L ،m1 = W  وm01/0 = t  داراي تركي افقي با طولm08/0= a 
ضريب تحليل و  MPa 100  =σتحت بار  v = 3/0و  GPa50 = E1 با

با نتايج محاسبه و ) ⁄√(شده بي بعد  Iشدت تنش مد 
  ). 2جدول (ه است مقايسه شد ]6[مرجع عددي و تحليلي ارائه شده در 

 
 ]6[نتايج مرجع به دست آمده با  KIضريب شدت تنش مقايسه  -2جدول 

 E2/E1 1/0 2/0  5 10نسبت 

KIN 5843/1  7478/1 4189/2 5246/2  بدست آمده 

KIN  590/1  752/1  438/2  5520/2 ]6[عددي 

  درصد 35/0  درصد 23/0  درصد 78/0  درصد 1 در صد اختالف
KIN 626/1  748/1  443/2  570/2  ]6[ تحليلي  

  درصد 5/2  درصد 01/0  درصد 98/0 درصد 7/1 در صد اختالف
  

شود اختالف نتايج به دست مشاهده مي) 2(همانطور كه در جدول 
درصد و  1كمتر از  ]6[آمده در اين تحقيق در مقايسه با حل عددي مرجع 

درصد است كه بيانگر دقت باالي  5/2كمتر از  تحليليدر مقايسه با حل 
  .نتايج حاصله مي باشد

  
  به دست آمده  نتايجبررسي 

  براي )) الف-5(شكل ( كششيمسير رشد ترك در شرايط بارگذاري 
) 8(تا ) 6( هايشكلبه ترتيب در  5و  2، 1مساوي با  E2/E1هاي نسبت

ارتفاع صفحه تركدار است ) W(در اين نمودارها محور قائم . ارائه شده است
كه براي وضوح بيشتر مسير رشد ترك، قسمتي از آن در مجاورت ترك 

كه افزايش  توان نتيجه گرفتاين اشكال ميمشاهده با  .نشان داده شده است
ر مسير زاويه اوليه ترك نسبت به محور افقي در ابتدا باعث انحراف بيشت

شود ولي پس از چند مرحله گسترش، مسير رشد ترك به مي رشد ترك
 E2/E1همچنين مسير رشد ترك به تغييرات نسبت . گرددحالت افقي باز مي

)) ب- 5(شكل (مسير رشد ترك در شرايط بارگذاري تركيبي  .حساس نيست
) 11(تا ) 9( به ترتيب در اشكال 5و  2، 1مساوي با  E2/E1هاي براي نسبت

كه مسير رشد ترك در  توان دريافتبا بررسي اين اشكال مي. ارائه شده است
است و دليل آن تاثير مد دوم ضرايب شدت  ترناهمواراين نوع بارگذاري 

دهند نشان مي) 12(نمودارهاي شكل   .باشدتنش در تغيير مسير ترك مي
به طور كلي با رشد ترك مقدار ضريب شدت تنش  كششيكه در بارگذاري 

KI افزايش نسبت يابد همچنين با افزايش ميE2/E1  مقدار ضريب شدت
  . يابدتنش مد اول اندكي كاهش مي

 E2/E1براي نسبت تغييرات ضريب شدت تنش با تغيير زاويه ترك 
شود كه مشاهده مي. نشان داده شده است) 13(در نمودار شكل  5برابر با 
به جز در ابتداي شروع رشد ترك به تغيير زاويه اوليه ترك  KIضريب 



٤ 

در طي فرآيند  KIIو  KIنمودار تغييرات ضرايب شدت تنش  .حساس نيست
هاي گسترش ترك در بارگذاري تركيبي براي ترك افقي به ترتيب در شكل

به  KIشود با رشد ترك ضريب مشاهده مي. ارائه شده است) 15(و ) 14(
  . كندحول صفر نوسان مي KIIيابد ولي مقدار طور كلي افزايش مي

 برابر 10مد تركيبي با مقياس  تغيير شكل صفحه در اثر بارگذاري
در شكل درجه  30اي لبه و ترك E2/E1= 2ها با نسبت يكي از نمونهبراي 

 yو  xها در جهت محورهاي و جابجاييو كانتورهاي تنش ون ميزز ) 16(
درجه  15اي با زاويه و شامل ترك لبه E2/E1= 5براي يك صفحه با نسبت 

نشان داده شده ) 19(تا ) 17(ل اشكادر به ترتيب تحت بارگذاري تركيبي 
  .كه بيانگر دقت باال در مدلسازي ماده تابعي هستند .است

  
  گيري نتيجه

در هر دو حالت مد اول هند كه مسير رشد ترك نتايج بدست آمده نشان مي
به مسير رشد ترك . است E2/E1مستقل از نسبت تقريبا يا مد تركيبي 

و در مد تركيبي با پستي و بلندي همراه  باشدصورت مستقيم الخط مي
بارگذاري حالت اول در ابتداد در مد  دراي زاويه دار هاي لبهترك .است

براي  KIIشدت تنش تركيبي قرار دارند و پس از چند مرحله رشد ضريب 
زاويه اوليه ترك  بنابراين. گيرندقرار مي Iشود و در مد آنها تقريبا صفر مي

فقط در ابتداي مسير رشد ترك تاثير گذار است و پس از چند مرحله رشد 
در طي فرآيند  KIبه طور كلي ضريب شدت تنش  .رودتاثير آن از بين مي

در حالت بارگذاري تركيبي مقادير ضرايب شدت  .يابدرشد ترك افزايش مي
و به همين دليل . ندستههمراه  در طي رشد ترك با نوسان KIIو  KIتنش 

با افزايش نسبت  KIضريب شدت تنش  .است ناهموارمسير رشد ترك نيز 
E2/E1  يابدكاهش ميمقداري.  

  
  اها و نموداره  شكل

  
 

  

  

  

  

  

  

  المان محدود ايزوپارامتريك -1شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي با مربع و گره SCهاي گره. قسمتي از صفحه المان بندي شده - 2شكل 

SH اندبا دايره مشخص شده.  

  

   
  نقاط گوسي براي المان مربعي و مثلثي در حالت  -3شكل 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

تقسيمات المان نوك ) ، ب هاي اطراف تركتقسيمات المان )الف -4شكل 
  ترك

  
  

  
  

  

  

  

  
 

 

 

  تركيبي بار) ب بار كششي) الف مسئله،هندسه و شرايط مرزي  -5شكل 
  

  

  . كششيو بارگذاري  E2/E1 = 1مسير رشد ترك براي حالت  -6شكل 
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  .كششيو بارگذاري  E2/E1 = 2مسير رشد ترك براي حالت  -7شكل 

  

 
  .كششيو بارگذاري  E2/E1 = 5مسير رشد ترك براي حالت  -8شكل 

  

 
  .و بارگذاري تركيبي E2/E1 = 1مسير رشد ترك براي حالت  - 9شكل 

  

 
  .و بارگذاري تركيبي E2/E1 = 2مسير رشد ترك براي حالت  -10شكل 

  
  .تركيبيو بارگذاري  E2/E1 = 5مسير رشد ترك براي حالت  -11شكل 

  

  

  

  

 )، ب ) براي حالت الف مد اولتغييرات ضريب شدت تنش  -12شكل 
  .كششيدر بارگذاري  ) ج   
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درجه  30ي 
وشته شده در 

  

فحه با نسبت 
ست آمده از كد 

 E2/E1 او ترك لبه
دست آمده از كد نو

.  

براي يك صفسكال 
، بدسذاري تركيبي

MATL.  

=2صفحه با نسبت 
، بدبرابر 10 مقياس 

MATLAB.

  

با واحد پاسن ميزز 
درجه تحت بارگذ 1

LABوشته شده در 

  

  

صتغيير شكل  -16
بارگذاري تركيبي 

ميدان تنش و -17
E2 5اي و ترك لبه

نو

٦ 

 

 

 

شكل
تحت بار

7 شكل
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براي يك صفحه با نسبت با واحد متر  xجابجايي در جهت ميدان  -18 شكل
5 =E2/E1 بدست آمده از كد درجه تحت بارگذاري تركيبي 15اي و ترك لبه ،

  .MATLABنوشته شده در 

  

  

براي يك صفحه با نسبت با واحد متر  yميدان جابجايي در جهت  -19 شكل
5 =E2/E1 بدست آمده از كد درجه تحت بارگذاري تركيبي 15اي و ترك لبه ،

  .MATLABنوشته شده در 
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